
PRAŠYMO
PRETENDUOTI Į II
PAKOPOS IR
PROFESINES STUDIJAS
PILDYMO GIDAS



Norėdami prisijungti prie sistemos spauskite „Registruotis". Jei jau
turite paskyrą, spauskite „Prisijungti".



Registruodamiesi
užpildykite prašomą
informaciją.



Susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, Universiteto priėmimo
procedūromis, SPIS naudotojų, autentiškumo (tapatybės) patvirtinimo
procedūromis ir spauskite „Sutinku". 



Užsiregistravus sulaukite el. laiško su naudotojo identifikaciniu numeriu
ir spauskite „Prisijungti".



Prisijunkite prie SPIS su el. paštu, slaptažodžiu ir naudotojo identifikaciniu
numeriu.



Pateikti prašymą galite lietuvių arba anglų kalba. Pasirinkite ir
spauskite „Išsaugoti".



Skiltyje „Identintifikacija" užpildykite prašomą informaciją ir spauskite
„Išsaugoti ir tęsti".



Spauskite „Naršyti", pasirinkite savo asmens dokumento kopijos failą,
spauskite „Įkelti" ir „Tęsti".



Skiltyje „Kontaktai" užpildykite prašomą informaciją ir spauskite
„Išsaugoti ir tęsti".



Spauskite „Teikti Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto antrosios
pakopos studijas ir profesines studijas prašymą".



Susipažinkite su priėmimo į Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir
profesines studijas tvarka, pažymėkite varnelę ir spauskite „Teikti
prašymą".



Spauskite „Išsilavinimas / kvalifikacija" arba „Išsilavinimo ir įgytų
kvalifikacijų informacija" arba „Tęsti". 



Nurodykite įgyto aukštojo išsilavinimo informaciją. Jei Jūsų duomenys yra diplomų registre,
informacija bus pateikta automatiškai. Jei baigėte papildomąsias/profesines/antrosios pakopos
studijas, spauskite „Pridėti" ir užpildykite prašomą informaciją. Jei papildomo išsilavinimo neturite,
praleiskite šį žingsnį ir spauskite „Tęsti".



Jei Jūsų išsilavinimo duomenų diplomų registre nėra, spauskite „Taisyti" ir „Pažymėjimas". 



Pateikite prašomą informaciją iš Jūsų išsilavinimo pažymėjimo. 



Įkelkite pažymėjime nurodytus studijų dalykų pavadinimus, apimtį kreditais bei
įvertinimą ir spauskite „Pridėti". Nurodant baigiamąjį darbą pažymėkite varnelę
ties „Baigiamasis darbas". Suvedus informaciją spauskite „Išsaugoti" ir
„Grįžti". 



Pateikus informaciją apie visus įgytus išsilavinimus, spauskite „Papildoma informacija". MRU priėmimo
komanda peržiūrės Jūsų išsilavinimą įrodančių dokumentų kopijas ir juos patvirtins arba informuos Jus el.
paštu apie dokumentų nepakankamumą. 



Dalyje „Stojamoji įmoka" spauskite „Nurodyti". 



Pasirinkite Jums tinkamą įmokos mokėjimo variantą ir spauskite „Tinka".



Spauskite „Naršyti", pasirinkite sumokėtos stojamosios įmokos pavedimo
dokumento kopiją, spauskite „Įkelti", „Išsaugoti" ir „Uždaryti".



Jei turite profesinės patirties, spauskite „Nurodyti", pasirinkite Jums tinkamą
variantą ir spauskite „Tinka".



Spauskite „Naršyti", pasirinkite darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas,
spauskite „Įkelti", „Išsaugoti" ir „Uždaryti".



Jei turie papildomų pažymėjimų ar diplomų, spauskite „Nurodyti", pasirinkite
Jums tinkamą variantą, spauskite „Tinka" ir įkelkite reikalaujamus dokumentus. 



Jei esate ne Lietuvos Resupublikos pilietis, spauskite „Nurodyti", pasirinkite
Jums tinkamą variantą, spauskite „Tinka" ir įkelkite reikalaujamus dokumentus.



Užpildžius skiltį „Papildoma informacija" spauskite „Pageidavimai".



Spauskite „Pridėti", kad pamatytumėte studijų programų sąrašą.



Pasirinkite Jus dominančią studijų programą ir spauskite ant programos
pavadinimo.



Pasirinkus matysite išsamią informaciją apie programą. Pasirinkite „Valstybės
nefinansuojamos" arba „Valstybės finansuojamos".



Pasirinkus studijų programas matysite, kad Jūsų balas yra nesuskaičiuotas. Balą
sistemoje matysite MRU priėmimo komandai peržiūrėjus Jūsų dokumentus
per dvi darbo dienas. 



Norėdami pakeisti pasirinktų studijų programų prioriteto eiliškumą spauskite
„Plačiau".



Skiltyje „Pageidavimo
prioritetas" nurodykite
pažymėtos programos
pageidavimo prioritetą, spauskite
„Išsaugoti" ir „Uždaryti".

Pakeitimus atlikti galite iki 2022
m. birželio 29 d. 



Skiltyje „Egzaminai / motyvacija" matysite informaciją apie motyvacinio pokalbio
organizavimą. Pokalbis yra privalomas paraiškas teikiantiems į Pedagogikos
programą. 



Skiltyje „Sutartys" 2022 m. liepos 1 - 4 dienomis matysite kvietimą studijuoti. 
 



Užbaigus pildyti pageidavimų sąrašą, spauskite „Atsijungti" ir laukite informacijos
iš MRU priėmimo komandos SPIS arba Jūsų nurodytu el. paštu. Papildomai
dokumentų siųsti ar nešti nereikia, Jūsų pateikta informacija yra saugoma SPIS.



Jei kyla klausimų ar norite pasitarti, susisiekite su MRU Nacionalinio priėmimo grupe. 

Tel. nr.: +370 6 8617 431
El. paštas: priemimas@mruni.eu
Nuotolinė konsultacija: registracija galima MRU tinklapyje
Facebook: prisijungiant prie priėmimo klausimams skirtos grupės „MRU Priėmimas 2022"

https://www.mruni.eu/mokykloms/individualios-ir-grupines-konsultacijos/
https://www.facebook.com/groups/mrupriemimas

